
  Legs        األرجل  

 Trochanter والمدور Coxa  تتالف كل رجل من خمسة أجزاء ابتداء من الجسم هي الحرقفة  

واالخير يتالف من قطعة واحدة الى خمس قطع   tarsus والرسغ  tibia   والساق  Femur  والفخذ  

تنتهي االخيرة بزوج من المخالب بينهما فص او وسادة وقد تحورت االرجل لتالئم وظائف مختلفة 
                 كالمشي او الركض او الحفر او السباحة او مسك الفريسة او جمع حبوب اللقاح . 

 

 

 انواع االرجل 

ــ أرجل المشي : يعتقد بان ارجل المشي هي االساسية في الحشرات التي تطورت عنها باقي انواع  1
االرجل ، وتمتاز ارجل المشي بتجانس وطول منطقتي الفخذ والساق وشكلها االسطواني العام مثل ارجل 

 .الصرصر االمريكي 

الحقل ، حيث يشاهد فيها نمو عدد أرجل القفز: كما في الجراد والنطاطات والبراغيث وصرصر  ــ  2
 كبير في عضالت الفخذ الذي يساعدها على القفز . 

ــ أرجل السباحة : وهي ارجل تحورت للعوم حيث تفلطحت اجزاءها ونما عليها شعر طويل فيصبح  3
 كالمجذاف كما في الخنفساء الغاطسة ) المائية ( . 

ستطالت الحرقفة وتضخم الفخذ الذي يمتد على ــ أرجل القنص : كما في حشرة فرس النبي حيث ا 4
طول سطحه الخارجي اخدود يستقر فيه الساق كما جهز الفخذ باستطالة قوية ليساعد في مسك 

 الفريسة . 



ــ أرجل الحفر : كمل في االرجل االمامية للحفار والكاروب حيث يتضخم الفخذ ليصبح قويا ، كما  5
سنان كاتينية وهكذا تصبح الساق في شكل يشبه راحة اليد يتفلطح الساق لينتهي طرفه باربعة ا

 الممتدة تساعدها على الحفر .

ــ أرجل الجمع : ينبسط الساق فيها تدريجيا وتصبح لحوافه شعيرات دقيقة كما تتضخم العقلة  6
القاعدية للرسغ ) التي يكون من عقل ( لتصبح منبسطة وعريضة وعليها بعض االشواك القصيرة 

فرشاة تجمع بواسطتها حبوب اللقاح الملتصقة بجسم الحشرة اثناء زيارتها لالزهار لتدفعها في تعمل لل
) سلة حبوب اللقاح تتكون من تجويف خاص يقع عند نهاية الساق وعقلة الرسغ القاعدية سلة اللقاح 

 تستخدمها الحشرة في جميع حبوب اللقاح ( كما في االرجل الخلفية لشغالة نحل العسل . 

ــ أرجل للتعلق : كما في أرجل القمل الحقيقي ، حيث تتحور جميع ارجل الحشرة لغرض التعلق  7
 بالعائل ، حيث يتحور الرسغ الى عقلة واحدة . 

 

 (  Wings) األجنحة : 
الجناح هو عبارة عن طبقة مزدوجة من الكايتين وتدعمها العروق والجناح ذو شكل مثلثي له حافة 

جية وخلفية كما توجد له ثالث زوايا قاعدية وخلفية وامامية ، وللحشرات زوجان من امامية وحافة خار 
،  اما الحشرات الخالية من االجنحة تسمى  3ــ  2االجنحة على الحلقة الصدرية الوسطية والخلفية 

 حشرات عديمة االجنحة مثل السمك الفضي والقمل والبراغيث . 
 



 انواع االجنحة 
تحصل بعض التحورات في االجنحة من حيث الحجم والشكل والتركيب والتعريق وفي اغلب الحشرات 
تحصل تغيرات بين الزوج االول والزوج الثاني من االجنحة واالختالفات في تركيب الجناح تحصل في 

 اغلب الرتب . وهناك عدة انواع من االجنحة هي : 
زنابير والرعاشات وشبكية االجنحة ، حيث يكون الجناح رقيق ــ الجناح الغشائي : كما في اجنحة ال 1

 .  ( Hymenoptera )  وشفاف واضح التعريق ، وتسمى رتبة غشائية االجنحة 

 

ــ الجناح الجلدي : كما في الجناح االمامي للصرصر االمريكي والجراد حيث يكون الجناح متثخن  2
 مستقيمة االجنحة وكذلك الحفار.لق على هذه بالرتبة قليال ومشابه للجلد الرقيق ويمكن ثنيه ، ويط

 (Orthroptera   . ) 

 



ــ الجناح الغمدي : كما في الجناح االمامي للخنافس حيث يزداد تثخن هذا الجناح ويكون صلب  3
ومتقرن واليمكن ثنيه والعروق غير واضحة ، ويطلق على هذه الرتبة غمدية االجنحة  ) الخنافس 

 . (  Coleoptera)   وابوالعيد ( 

 

حيث يكون النصف القاعدي من  ــ الجناح النصفي : كما في الجناح االمامي لرتبة نصفية االجنحة  4
الجناح ثخين وصلب اما النصف الثاني ) قمة الجناح ( فتكون رقيقة وشفافة وتظهر عليها عروق 

 . (   Hemiptera) صفية االجنحة الجناح كما في البقة المائية الكبيرة . ويطلق عليها بالرتبة ن

 

ــ الجناح الحرشفي : كما في الفراشات والعث وفيه الجناح اصال غشائيا ونمت عليه حراشف اي  5
مغطى بالحراشف ويمكن ازالة الحراشف عند مسك الحشرة باليد . ويطلق عليها بالرتبة حرشفية 

 . (   Lepidoptera) االجنحة 

 



ــ الجناح الهدبي : كما في الجناح الثربس حيث يكون طويل ورفيع وحاوي على عرق واحد او  6
عرقين مع وجود اهداب طويلة من الشعيرات الناعمة على حافة الجناح ) كالسعفة ( ويطلق عليها هذه 

 . (  Thysanoptera )  بالرتبة هدبية االجنحة 

 

خلفي في رتبة ذات الجناحين ) ثنائية االجنحة ( كما في الذباب ــ دبوسي التوازن : يتحور الجناح ال 7
الى دبوسي التوازن ويكون مختزل الى شكل ابر صغيرة ذات راس دائري وقد يكون مغطى بغشاء 

 . (   Diptera (ابيض رقيق 

 


